
Forord.

Kredsen af "muntre gamle" Vejlbyborgere msdes stadig
pA Vejlby Lokalcenter.

Disse mader har nu resulteret i denne 3. udgave af
"erindringer fra Vejlby" samt indspilning af en video
om Mosevej og vejens beboere.

Tak til Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Forening for lAn
afbilleder, kort og andre materialer til videoen og tak til
"skribenterne", der har gjort dette hefte muligt.

Kirsten Pedersen

Vejlbygruppen takker for stofte fra
Arhus Kommune, 3. Magistrat
Sundhed og Omsorg
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Posthuset i Vejlby.

Jeg vil fortelle lidt om, hvordan posthuset fungerede i
gamle dage. Egentlig var det kun et indleveringssted for
pakker, breve og indbetalinger, men det udviklede sig kraftigt
gennem Arene. Postindleveringen var i Vejlbygade 8, det var
Marie og Jens Hedegaard, der ejede huset. De iravde en lille
forretning, hvor de solgte tobaksvarer, blade, chokolade og
andet mundgodt, desuden solgtes mange andre sm6ting. Huset
havde de ksbt af trrehandler Reiche omkring 1930.
Huset, som Hedegaard boede i, var ganske sm&t, det 16 med
gavlen ud mod gaden, og si var der en lenge bygget sammen
med, som havde forsiden mod gaden. I den var der 2
lejligheder, som var lejet ud. I 1944 boede Antine Ovesen i
den ene ende, i den anden var der tit udskiftning, men
skredder Jakobsen boede der i hvert fald nogle 6r.
Hedegaards butik var ogs6 af den mindre slags, den var vel
ca. 8-10 m2, men der kom masser af mennesker, selvfolgelig
ogsA p& grund af postekspeditionen. Det skal tilfojes, at det
var et hyggeligt gammeldags sted, hvor byens folk kunne
komme og fA sig en snak, af samme grund var der 2-3 stole
foran, sA kundeme kunne sette sig ned under snakken. Der var
ogs6 nogle, som kom hver eneste dag bare for at fh den
hyggelige passiar.
Jeg kom til at kende forholdene godt, da jeg efter Jens
Hedegaards dod i 1954 kom til at trjaelpe Marie, n6r hun havde
travlt. EfterhAnden som befolkningstallet steg, og der kom
flere og flere industriforetagender i Vejlby Nord, blev der
rigtig travlt de sidste 3-4 timer for lukketid. Og efter lukketid
skulle man have alt fsrt ind i boger og pengekassen gjort op,
sA tit kunne klokken let blive syv, for vi var ferdige.
Der kom jo ogs& pakker ind, som folk skulle afhente, og
postbilen kom pA faste tider og afhentede breve. Da Marie
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Hedegaards stue og soveverelse var i miniformat, kan man

vel nok forsti, at det rent ud sagt flod med pakker. Til jul var

sengen i sovevrerelset stablet op med pakker, man havde kun

ligel6n stol disponibel tii hver, nir der skulle laves regnskab.

Dir fandtes 3o helter ingen moderne bekvemmeligheder. Der

var en lille iakkelovn i butikken, den blev der fyret op i, nir

det var rigtig koldt. I stuen var der ogs& en kakkelovn' Huset

var bindingsvrerk, rsdkalket med gronmalet trreverk, l&ngen'

som var bygget ud, var lige sidan.

4



Men byens post blev alts6 ekspederet som den skulle indtil
forst i halvfierdseme, jeg menei, det var omkring r97r-72, at
"posten" blev flyttet op til bygningen, hvor der havde veret
ingeniorkontor.
Marie Hedegaard solgte s6 til kommunen og flyttede omkring
arsskiftet op i en lejlighed p6 vikersvej 19. Efter nogle ar der
kom hun pi det nuverende lokalcenter, hvor hun var til sin
dsd.

Karen Ovesen
Slcrevet i Vejlbygruppen 2 00 0/2 0 0 I .



Da jeg var barn!

Da jeg var bam, var der noget, der hed Bomeloge, vi gik til mode
sondag formiddag, vi kom p& udflugt, havde juletrresfest og
maskebal * jeg fik engang premie som Rsdhctte. Vi havde ogs& et
sangkor, det blev ledet af Chr. Ottosen, vi svede hjemme i hans
stue, og sA underholdt vi de voksne i logen.
Vi var i Jydsk Skolescene, s6 kom Schmidts rutebiler ned i
skoleg&rden og korte os i teatret, men min ssster og jeg var ofte
med mine forreldre i teatret. Nir ksbmand Ras Hansen havde fiet
sin mekaniske nissemand til at sti og nikke i vinduet, si var det
snart jul. Den sidste sondag for jul var vi altid inde i fuhus for at se
pi juleudstilling.
Vi var til juletresfest i Aftroldshjemmet, barber Ottosen var altid
julemand. Mor havde syet nye kjoler til min ssster og mig, vores
laksko blev ksbt hos treskomanden, han havde en butik i sit hus i
Smedegade. Nir dsrklokken ringede, stak han sit hoved op af en
lem i gulvet, han sad nede i krelderen og lavede tresko. Det var
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hans kone, der ekspederede, det var skam fint, hun sad pA en
skammel med skr6 sider, hvor vi kunne sette fsdderne. Skulle
vi prove at gi i skoene, blev lemmen lukket, og der blev lagt
et teppe over, som vi skulle Shph.
Nar vi skulle have nye frakker, blev' de kobt i Bsrnenes
Magasin, det 1A ved Reginakrydset.
I vores gade var der mange born, vi spillede nipsenile,
byttede glansbilleder og sang sanglege, vi kunne blive en stor
kreds. Spillede vi rundbold, var drengene med, der var en stor
dreng, der altid blev drillet, fordi han talte si utydeligt, han
havde for mange tender i munden.
Om foriret var vi en flok piger, der tog i skoven for at plukke
anemoner. Vi gik over stien, der gik fra graver Ssrensens hus
ud til Villadsensvej. vi skulle over en bek, hvorover der var
lagt et
braet. Vi benyttede ogsA stien, hvis vi om sommeren skulle
ind til Arhus, sA gik vi gennem skoven ind til Marienlund og
ksrte i sporvogn, helst i en Aben bivogn, det var alle tiders.
Til pinse fik vi nye sommerkjoler, som mor syede, og vores
laeredssko blev kridtet, de var m6ske ikke helt tone, nir vi
tog dem pA. Far havde kobt brugte cykler til os, dem lakerede
han, og sA fik vi nye net pA baghjulet, s& var vi flot ksrende.
Med cyklen blev vores verden storre, vi cyklede ud p6landet
og til andre landsbyer, vi havde madpakke og saftevand med.
I sommerferien cyklede vi over til Djursland, hvor mine
bedsteforeldre havde en g6rd, det var alle tiders.
Vi ksrte i hestevogn med min bedstefar, han var en
snakkesalig mand, sA hestene havde lrert at stA stille, hver
gang der blev sagt "Go'dav", og de gik ikke, fsr der blev sagt
"Farvel".

Grethe Sorens en f, Nedergaard
Skrevet i Vej lbygruppen 2 000/2 00 1,



Bredkildegade 1.5.

P& ovenncvnte adresse boede Johannes Michael
Jensen fsdt 12. november 1877, han blev gift med
Thora Emilie Poulsen 21. juni 1913.
Michael og Thora kom fra Karlby omkring t920, de
havde haft en mindre ejendom der, sammen fik de
bornene, Erna, Inger, Henning og Julie (Julle).
Emilie Poulsen dsde i 1930, Michael Jensen blev
boende pi matriklen med bornene, og han blev ikke
gift igen.
Michael Jensen var meget social, og mange af
bsnderne i omegnen sogte hans selskab, en af
grundede var nok, at Michael Jensen havde telefon
som en af de fsrste i Vejlby, s& hos ham kunne
telefonen l&nes, hvis der skulle bud til lrege eller
lignende. Michael Jensen var vognmand og korte
med brandsel, kul, koks og tra. Vandet til
ejendommen fik de fra en brond, itane perioder lob
den tor, og si mitte der hentes ved naboen.
Der var ikke indlagt lys i ejendommen, det skyldtes
nok ikke okonomi, men nok snarere et lidt anstrengt
forhold til Elvrrksbestyreren.
Der var ogsi lejere i huset. Pa 1. sal var der 3
lejem&I, f.eks. fhv. gartner N. Christensen, han
boede ellers hos en datter, men han skulle have en
anden adresse for at fa udbetalt sin aldersrente, han
havde en mindre formue fra salget af sin ejendom.
Efter at bsrnene Erna, Inger og Henning var rejst
hjemmefra, blev Julle boende som en slags
husbestyrerinde, indtil hun selv blev gift i 1946 med
Anders Bach, de flyftede til Arhus, hvor de boede i
Norre A116 81-83 i de neste 8 6r. Anders arbejdede
ved Banen som smed. de flvttede derefter tilbaee til



Vejlby, hvor de boede ved Michael Jensen og
passede ham til hans dsd i 1963.
Omkring 1950 blev ejendommen solgt til
menighedsridet, men med den klausul at Michael
Jensen kunne blive boede der til sin dod.
Michael Jensen var gennem en lengere Arrekke
medlem af menighedsrAdet i Veilbv.
I forbindelse med huset og parallelt med den
nuverende kirkegArd lA der et bindingsverkshus,
som indeholdt vaskehus og stald, hvor Michael
Jensen havde sine heste opstaldet.
Michael Jensen var 

-S9d 
ved sine dyr, det gav sig

udslag i, at hestene altid var fede og velnerede. Nei
d.el eik op ad bakke, stod Michael aftid af og gik ved
siden afvognen.
Der var i Vejlby nesten tradition for _ meliem
drengene - at nyt6rsaften skulle Michaei Jensens
hestevogn ksres ud i dammen, undertegnede har
flere gange veret vidne til dette, men splcielt ved
n1tfuet ca. 1948. Det var jo de lidt stsne drenge,
:.91 {od for "udflytningen',, jeg var i hvert fald fo;
lille til at vrere med, men stod sammen med de andre
jevnaldrendg bag udhuset ved tsmrer Rasmussens
hus pA Skejbyvej 4.



Efter en del besverligheder var Michaels hestevogn,
afde stsrre drenge blevet bakset et godt stykke ud i
dammen, og som de nu stir der og beundrer deres
v&rk, trreder en person frem fra haven ved Anker
Andersens gird, som 16 lige over for dammen, det
var betjent Jakobsen, der nok havde fiet et praj, og
han fik fat i kraven pi en af misdcdeme, jeg tror
nok, at det var Knud Skytte, som var omkring 16-17
6r, og som p6 det tidspunkt boede i Lojrekken pi
Mosevej, de andre styrtede af sted. Ifuud fik s& af
betjent Jakobsen at vide, i morgen stir Michaels
hestevogn, hvor den kom fra, og det giorde den
naturligvis med hjrelp fra de medskyldige, alle var
drivende v&de, da vognen var p6 plads.
Anders og Julie flyttede ca. I ar efter Michael
Jensens dsd til gammel Egi, hvor de havde bygget
hus, og hvor de nu i ar 2001 stadigbor.

Jens Kjeldsen
Slr ev et i Vej lby grupp en 2 0 0 I /2 0 0 2.
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Erindringer fra min barndom i Vejlby.

Jeg er fsdt den 26. juli 1926 i Terp, lige neden for Vejlby.
Min far var fodermester hos Ssren Holm. I 1933 startede
jeg i forste klasse, det var i den gamle skole i Terp hos
lrrer Bauning. Der var kun et klassevarelse, sA vidt jeg
husker, vi blev i hvert fald undervist flere klassetrin p[ en
gang. Jeg gik der kun en mined, sA flyttede vi til
Skjodstrup, hvor min far blev fodermester hos Ssren
Krause.
Han blev Abenbart tret af landbolivet, for der var han kun
en kort tid. Det var som regel et halvt 6r ad gangen, man
blev faestet. Far fik derefter arbejde hos D.F.D.S. ved
havnen i fuhus. Det var jo en lang cykeltur frem og tilbage
hver dag, og de sogte derfor en bolig nernere Arhus. Det
blev s& Risskov, vi flyttede til, den fsrste oktober 1934.
Mine foreldre kunne dengang leje en hel villa til 30 kr. om
m6neden, det var pA Myntevej nr. 6. Da vi havde boet der
ca. et halvt Ars tid, ville ejeren srlge huset. Der skulle sA
bare betales 40 kr. om mineden, jeg tror det var i 7 6r, sA
var huset betalt. Men det turde far ikke, den gang var
lonnen 7 kr. om dagen, og han vidste aldrig om der var
arbejde dagen efter. Der blev udtaget arbejdere dag for dag,
og der var mange, der var uden arbejde i trediverne. Og
dengang var 10 kr. om mAneden sikkert mange penge. SA
det turde han altsA ikke risikere.
SA stiftede vi bekendtskab med Gl. Vejlby. Vi fik en 2Yz
ver lejlighed den 1. oktober 1935 til 25 kl. om mAneden.
Det var Ostergade 65 - senere Vejlbygade. Og nu nogel si
fint som Filosofgangen. Det var et langt gult hus med to ens
lejligheder og felles entre. Det lA lige over for Vejlby
kirke. I den anden lejlighed boede Laurits og Kirstine
Ovesen, og de ejede huset. De havde tre born, Svend,
Gerda og Henning. Og sA boede Laurits' gamle mor Oline i
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det lille verelse. Si de var seks mennesker, og det var vi

ogs6" Kaj 11 ex, mig 9 6r, Ove 7 hr og Willy 4 ar. Og aret
efter fik vi min lillebror Bent. Si det var mange i det hus,
men som Kirstine altid sagde "hvor der er hjerterum er der
altid husrum". Det fandt jeg senere ud af, hvad det betyder'
Da vi hidtil havde boet pi landet, synes vi jo at byen var

stor, men det var den jo ikke' I dag forstar man ikke,
hvordan alie de forretninger kunne leve af det, Der var

Brugsen, 2 ksbmrend, Carl Nielsen og Drejeren, som ogs6

havde lidt af hvert. S& var der 2 bagere, slagterfonetning, 2
gronthandlere,2 skomagere, en treskomand, 2 barberer og

irirsr.r, 2 karetmagere, mejeriudsalg og flere vognmrend,
hvor vi ksbte brendsel. Desuden ogs& 3 malermestre, Peder
Just, Ras Kjeldsen og Flentje. Der var ogs& 2 sadelmagere,
Petrus Laursen og Offersen. Petrus gik ogs6 rundt og

opkrevede sygekassekontingent' Og ikke at forglemme
Fiedegaard, som havde posthus og meget andet' Foruden
alle disse, var der mange, som ksrte rundt til dsrene udefra'
Det var dengang med hestevogn, der kom b&de bager,

ostemand, maelkemand og hesteslagter' Si var der Peter
Langfart, han kom med sin trillebor, hvor han havde sine
fisk i. Og si nogle gamle aviser til at pakke omkring
fiskene. Jeg ved faktisk ikke, hvad han hed til efternavn,
men det sagdes, at det der Langfan var kommet af, at han

engang var vek hjemmefra i lengere tid, og nar s6 folk

spurgte til ham, sagde konen, at han var p& langfart'
tvteride var ogsi meget gode til at finde pi ogenavne i

Vejlby. Senere kom si Soren Kaae pi sin motorcykel med

sidevogn og sine friske fisk. Det blev si ham, som mor

handlede rned, han kom hver torsdag middag og havde sin

hjelper med. De spiste si deres frokost, mor gav kaffe, og

ru ta vores middagsmad til den dag. Og si kunne Ssren

fortelle historier ude fra Veddelsbsbanen, hvor han var

hver sondag. Han kunne efterligne kommentatoreme
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derude, si man nesten troede, vi var derude selv. Jeg tror
de besog fortsatte de mange 6r, som far og mor boede der.
Men vi var jo altsA kommet til en by, og vi bsrn fik staks
at vide, hvad vi mitte og ikke m6tte, At sti pA hjornet nede
hos ksbmanden, var Abenbart det verste der kunne ske, for
det ville far ikke se. Men det var nu ikke noget problem, for
det kom ganske af sig selv. Bsrnene i midten af byen, holdt
sig til der, og dem nede omkring ciammen blev dernede, og
os omkring kirken blev der oppe i den ende af byen. Der
var ogsA mange bam, sA vi manglede aldrig
legekammerater. Men jeg tror det varede flere Ar, fsr vi fik
lov at kalke nede i lergraven, for det var jo midt i byen, s&
vi mAtte holde os p6logebakken.
SA det blev kun til og fra skole, vi skulle igennem byen. Jeg
var glad for at gA i skole. Da jeg startede i anden klasse, var
det hos froken Kvistgaard, hun havde lang sort kjole med
hvid kniplingskrave pi. Hende havde vi ikke ret lange, jeg
tror det kun var et 6r, sA gik hun pi pension. Hun var ellers
meget rar. Den dag hun rejste, fik vi en hel stang chokolade
hver, det var ikke noget vi var forvent med, derfor kan jeg
nok huske det Derefter fik vi lerer Olsen, og ham havde vi
til klasselerer, lige til vi gik ud af skolen. Dengang gialdt
det om, sA hurtigt som muligt at komme ud af skolen og
tjene nogle penge selv. Der var ikke nogen lov, der forbsd
bam at arbejde far en vis alder. Jeg tror det var omkring de
elleve ar, jeg begyndte hos Alfred Christensen, som havde
et gartneri opad mod Skejby. Det bestod i at plukke
jordber, aerter og andre frugter, og der var jeg hver
sornmer. Og for drengene var det mest som bud, hos en
kobmand, eller med aviser.
I 1939 gravede far tsw nede i Langenge, det var i nerheden
af jernbaneviadukten, og jeg tror, det var Jens Bomholt's
eng. S& var vi bsrn nede og stable dem, sA de kunne tsrre
om sommeren, og vi kunne bruge dem i kakkelovnen, ndr
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vintersn kom. Der skulle sikkert ogsi meget til, selv om det

vax en lille lejlighed, for husene var jo ikke s6 isolerede

som de er i dag. Jeg kan huske, at mor varmede sten pi

kakkelovnen, pukk.d. dem ind og lagde dem i sengene, si

de var dejlige lune at komme i. Og det var n&sten en

tradition trvert ar sidst i januar; n6r mor kom fra fodselsdag

hos Marie Boje, si var vandet frosset. Det var ikke kun hos

os, det var i mange huse, og si ksrte der vandvogn rundt

med vand, og det ku*te godt vare til hen mod april' Si der

blev sparet pi vandet i den tid.

Trods disse besverligheder om vinteren, kan jeg kun sige'

at vi har haft en god barndom i Vejlby. Og med Laurits og

Kirstine var det som 6n stor familie. Efterhanden som vi

alle flyttede hjemmefra, havde de jo ogsi god plads' IT og

mor boede der i ca. 30 6r. Herefter flyttede de pi Tielevej

19 og boede der til deres dsd i1977 og 1986'
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fer 
je^S nu tenker pA-Vejlby, ser jeg den altid for mig, som

den sa ud dengang. og s6 mindes jeg alle de menriesker,
som boede i husene og gardene omkring Vejlby kirke,
hvoraf der i dag kun er kirken tilbase.
N.B. Far blev aldrig arbejdslos, t-* u* hos D.F.D.S. til
han gik pA pension. Undtagen en tid under krigen, t uo. t *
var hos murermester Jensen og var med til at Uygge aei
sidste nye stykke kirksmur. Da poiitiet blev tagetj; h*
derefter i Vejlby vagtvern til krigen var slut.
I dag bor min mand og jeg i Gl. Egebjerg, fem km. nord for
Horsens, og har boet her i snart ellevJ ar. Vi har 3 bsrn, Lis
51 ar, Lars 47 6r og Thomas 35 er og ingen bsmebsm.
Byen her minder en lille smule om Gl.-Vejlby, her har de
med held bevaret en del af den gamle bydel, og iigesa nogi.
af gfudene, som er erkleret bevaringsverdige, men deier
nesten for meget, for folk skal soge bm ut f6 et tre feldet.
Men vi er glade for at bo her, mJn det er jo ikke V.jby:
Men Vejlby er jo heller ikke det, den var dengang. 

r--J-

Oktober 2001. Inga Heichendorff, f. Christensen.
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Vejlboj Sprojt

Da jeg var ved at skrive om Vejlbygade 75, hvor mine
bedsteforeldre boede, kom jeg langt ud p6 et sidespor, idet jeg
pludselig var i frrd med at skrive om en detalje fra min
lcrepiads.
Medens jeg var i lere iros Carl Wagner Sorensen, fra 1951 til
1956, slebte vi rundt pi nogle tunge og uhandterlige, kantede
bulede jemspande, der alle var merket med en lille
kobberplade, som angav at de tilhsrte "Vejlboj Sprojt". Den

gang trenkte jeg ikke pi at fi mere at vide o* dirr., s& jeg ved
ikke, hvordan det er giet til, at vi havde dem, og havde ogs&
nresten glemt dem, indtil jeg opdager, aI byens gamle
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brandsprojte var opstillet i Karl Jorgensens forhave p&



Vikersvej, men da var brandspandene givetvis desverre for
lengst kasseret.
Vi havde nok 5-6 stk. af disse spande, som vi brugte til at
blande gips, cement og msrtel i, afhengig af hvad opgave vi
havde ffiet, for selvom jeg var i lere som blikkenslager og
rarlagger, sA skete det ret jevnligt, vi m6tte i gang med et
murer- eller tsmrerjob. Begrebet faggreenser var vistnok ikke
opfundet, og hvis det var, blev det ikke anvendt blandt
byggeriets handvarkere. Jeg syntes dengang, at den mest
spendende og komplicerede opgave, der dog blev lavet i min
fritid, var da jeg sammen med Erik Andersen byggede en
grubekedel, da han sammen med Thea indrettede vaskeri pA
Vikersvej.
Her var dog kun et sporgsm6l om at stable mursten efter en
tegning, det var nrsten v&lre, da vi havde et byggeri pi Fedet,
hvor murermesteren ikke kunne skaffe aflssere for et par
svende, som havde haft et ferdselsuheld, og derfor ikke kunne
fA rejst den mur i badeverelset, hvor vores vask skulle henge.
Carl Wagner havde lovet, at det skulle vi nok finde ud af, og
jeg fik jobbet sammen med en lerling, som var en af hans
nevoer. Han hed Bent, men var bedre kendt som "Carlo",
"Bent Carlo" eller "Don Carlo". Han emigrerede senere til
Australien, fik eget firma, gik ind i politik og blev
viceborgmester, inden han sammen med sin hustru blev
myrdet af sin ssn for nogle fA fu siden.
Selvom Carl Wagner havde lovet at trjelpe, sA forsvandt han
vanen tro efter ganske kort tid. Det var nu ikke noget problem
for os at fb muren til at stA i lod, men vi var begge to meget
bange for, at den ville velte for os, og en rigtig murer ville
nok blive dAdig af at grine over den opstilling, vi lavede for at
sikre os mod at det skete. Nogle dage senere, da
murermesteren kom for at sette fliser op, fik vi bAde ros, ol og
isvafler samt wienerbrsd som tak for trjelpen, sA helt ringe har
det ikke v€ret, men tilbage til spandene.
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Pi den tid blev faldrorene samret med enten svovl eller bly,
som blev snreltet i spandene. Det skal dog siges, at normalt
havde vi en smedet gryde til at smelte bt i,-men det skete
jevnligt vi klerede os med en af spandene, og det fortreller vel
noget om, hvor kraftige de var. At de t<unne trotae til det kan
skyldes, at bundene var falsede. Bly var dw, og i tilgift skulle
vi passe pi ikke at pakke det for hardt, iaet muifemJda kur-"
revne - og en utret faldstarnme var absolut ikke <iet mest
populere, sa efterhanden blev rorene i stedet samlet med
svovl' spandene var ikke s6 darlige, n6r det skulle smeltes,
hvilket der var en helt speciel grund til. Hvis det blev for
varmt, gik der nemlig ild i det. Flammen var tit n&sten
usynlig, og vi fandt derfor ikke ud af, at det brrendte, fsr vi fik
et rask "hiv" i nresen. Tredobbelt salmiak er mildt i
sammenligning, og vi talte derfor om at ,'&de en halv 16
hugorm" eller "fi en skovl i hovedet,'. Tro mig, det VAR
h:tig, og nar spandene blev populrere til at smilte svovl i,
skyldtes det, at de var forsynet med en hank af 10_12 mm
rundjern, som vi kunne hrnge den op et pent stykke over
blreselampen, s& opvarmningen blev lettere ai kontroilere.
Spandene havde nok en diameter p6 25 cm og havde form som
et stykke ror, mindst 35 cm lxajt. @verct var der en wlst med
en 

-ring 
af rundjern, og der var en bandjernsgjord, der

beskyftede den pifalsede bund. Det er nok ikk! heliforken ar
tro, at det har vreret "Carlsmeden,', der havde lavet spandene,
men hvornir mon det er sket? Det har m6ske ikke veret pi
samme tidspunkt, for der var ikke to kobberplader med r**.
tekst._ vejlboj Sprojt stod der kun p6 den plade jeg reddede
med hjem (hvor den forsvandtt). Hvad der stod pa a. andre,
husker jeg ikke, men b&de Veilby, Veilbye og Wejbye, var vel
et par af stavemaderne, miske begrundet i, ai man siculle vere
"modeme". Min plade mi have verst loddet p6 spanden *
andre var nittet eller slagloddet fast, og det villi afgjort have
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v@ret en interessant samling spande i dag - selvom de var
blevet si grusomt mishandlede.
Hvis vi skulle bruge en spand, og den stod halvfyldt med sand
og cementblanding, som vax stsrknet - ja si fik den tev med
en af de store hamre til det lssnede sig, og var bulerne blevet
for store, si havde vi et stykke af en jernbaneskinne den blev
lagl op p6, og si kunne vi banke den nogenlunde op i facon
igen, men det skete sjrldent. Ydersiden var jo ogsi "godt
belagt", s& det svinede voldsomt p& vcrkstedet, hvad ingen
brod sig om.
I sine erindringer skriver Svend Ottosen, at der i l9l3-14
brrendte nogle sammenbyggede huse, der l& med gavlen ud til
Smedegade. Det var den gamle lokale brandsprojte, der blev
brugt ved slukningen, hvor to mand stod og pumpede, medens
lrederspandene gik fra mand til mand, ned til Fiildammen og
retur, men s& gamle var jeg nu godt klar over, at jernspandene
ikke kurure v@re, og mit erindringsglimt, der jo er blevet til
nesten tilfeldigl, har kun f&et lov til at "leve", fordi det var
lige s& nemt som at slette det. Nesten alt var jo blevet skrevet,
og ingen kanjo vide noget om der er noget i det, og hvad det
er, man m&ske om mange 6r vil lese med interesse? men det
kan ikke af flere grunde have veret helt sjovt at vere
(frivillig) brandmand p& den tid, si landsbysammenholdet m&
ogsi her have vcret en vigtig faktor.
Det jeg mest af alt husker spandene for, var miske noget helt
andet, for selvom jeg i skoletiden havde mittet forsvare
pladsen som nwnmer 30 ud af 31 elever i klassen, og af mine
klassekammerater, lererne Bergstedt og Smidstrup havde faet
den besked, at jeg skulle vere meget heldig, hvis jeg kunne f&
et arbejde som skraldemand, s& var jeg alligevel forarget over,
at alle spandene var merket forskelligt. Skiltet med "Vejlboj
Sprojt" reddere jeg med hjem efter et uheld, som Carl Wagner
havde. Han havde en opgave, hvor han mente, vi kunne samle
en del af faldrmene hjemme pi verkstedet og havde fyldt



rigeligt med bly i en spand, han si ville varme pi essen. Det
kunne den ikke klare. Bunden brandte af, og blyet lob ned i
b6de esse og blaser. I smedien arbejdede dengang en dygtig
smedesvend Johnsen. Han var patient p& Statshospitalet, og i
familiepleje hos smeden. Jeg er nrsten sikke p6, at det var ved
den lejlighed han blev sA rasende, at han pakkede sine
ejendele og rejste til Kolind, hvor han kom fra. Her blev han
senere pA dagen involveret i (fik startet) et stsrre slagsmAl,
hvor flere bagefter m6tte pA hospitalet. Inden landbetjenten
nAede frem, forlod Johnsen stedet og lod det gA ud over byens
butiksruder.
Nogen tid senere viste Johnsen os storgrinende et avisudklip
med en overskrift, der omtalte episoden pA en mAde, der
antydede, at Kolind i lsbet af natten var blevet raseret fra ende
til anden.
Johnsen var normalt meget omgengelig og en god kollega, der
var dygtig, flittig, hjelpsom og rar. Han havde blot en
sygdom, der bevirkede, at han af og til mistede kontrollen med
sig selv. Ofte kunne han fortelle os, at han var ved at blive
syg, hvis vi il,ke selv havde opdaget det. NAr der var optrrek til
et af hans anfald, blev han meget gavmild og lagde ud med at
spendere masser af chokolade, is, ol og sodavand, wienerbrod
samt cigaretter til os pA verkstedet og blomster til Frederikke
(smedens kone).
Bsmene i ejendommen fik vistnok ogsA deres andel, og nogle
dage senere fik vi sA besked om, at nu tog han ned p[
hospitalet, og at vi skulle prsve at holde den gAende, til han
kom igen. Jeg har ikke andet end gode minder om Johnsenl

Alt dette har selvfslgelig intet med Vejlbygade 75 at gare, sh
lad mig slutte her og vende tilbage ti1 opgaven!!

Henning Hj ortshoj Jacob s en
Slrrevet i Vejlbygruppen 2 000/2 00 1.
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Min barndom i Vejlby,

I.g :r heldig, synes jeg selv i dag, de mange minder fra
barndomshjemmet er trods alt det, dei.folger dn f,ele tivet.
Jeg blev fsdt25. december 1927 i NygaieZ0 (nuVikersvej).
Jeg mener at kunne huske tilbage til, aijeg u* i ar.
Vores hus var ikke af de aliirmindste, der var tre rum +
kskken i underetagen og med loft over det hele. p6 loftet var
der to verelser, som vi bsrn delte. Vi havde ikke mange
msbler pi verelserne udover sengene og et par kommoder,
men vi var yderst tilfredse.
Pi loftet stod der ogsi en tojrulle, en mcgtig tung 6n, den var
med to rum med kampesten og s6 tung, uiA"t var-et arbejde at
hjrelpe mor med at rulle, vi var to ellir tre til at tippe den, s6
mor kunne f6 rullet tojet om valsen. vi var meget bange for at
miste grebet, husker jeg, mor sagde nemlig, at hvis-vi ikke
kunne holde den, ville det gare meget ondt iirendes hanJ, hvis
rullen faldt ned.
Loftet blev ogsi brugt til attwre :aj, ogdet hang sommetider
lrenge, inden det blev tart, der u* ;o ingen i*., s6 der
duftede altid afnyvasket toj, huskerjeg.
I. underetagen vax der for resten 

-ogs6 
en baggang, der

simpelthen flsd med taj og stovler, men med rb d'agrige
mennesker, kunne det vel ikke vere anderledes.
Foruden selve huset havde vi et ret stort udhus, der indeholdt
vaskehus med gruekedel, et rum til trre, og oven over treeet
helt oppe i loftet et duesrag. For enden et lokum med spand,
dog husker jeg, far vi fik spand, et stort muret rum, der blev
tsmt hvert for6r - ud i haven, s6 det kunne gzde der. Spanden
blev altid tsmt om 11tten, det varjo nok nodiendigt!
Pi wc'et 16 der altid tyJ<ke terefonboger, da toiletlapir var art
for dyrt. Vi "russede,' bladene, se de ikke vax for ,?iur, *.n
om vinteren var de behageligere, lidt fugt gjorde undervrerker.



Vi havde en nogenlunde stor baghave, og der blev avlet pA
hver centimeter. Da familien var sA stor, havde vi brug for
mange ting. Min far var en meget flittig mand, foruden vores
have ved huset havde han lejetjord ved Bakkegdrdsvej, sA der
kunne blive kartofler nok til hele Aret.
I gArden stod der en vandpumpe, som naturligvis var i gang
dagen lang, pA komfuret i kskkenet var der et vandkar, som
helst skulle vere fyldt op hele tiden. Veci siden af stod der
altid en spand vand - med en oposer - sA man kunne hente,
hvad man skulle bruge, men det var med at passe pA ikke at
tomme den, da man sA selv skulle ud til pumpen og fl'lde op.
Vi havde to stuer, en spisestue og "den pene stue". I
spisestuen var der kun det nodvendige, bord, 2 skabe, divan, et
radiobord, jeg husker ikke, der var mere, dog malerier pA
veggene samt billeder af bsrnene.
"Den pene stue" havde fine damaskbetrukne msbler med rodt
betrek og gulvteppe, men den stue var lukket af til daglig,
blev kun Abnet til jul og ved festlige lejligheder.
Badeverelse kendte vi slet ikke, det foregik pA kokkenbordet,
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forst ansigt, s& hrender og til sidst teerne. Der var gang i
komfiret, n6r vi skulle vaskes, og n&r det skuile vaere ekstra
godt, blev der fyret i gruekedlen, og de store baljer kom frem,
det var den rene luksus!
Vi var otte ssskende, men min mor fsdte ti born, to dsde kort
efter fsdslen, jeg husker nu kun den ene, og jeg kan endnu
mindes den lille kiste, der stod inde i den prene stue. tn af
naboerne, fru Kngvl, kom og lagde et lille kors, hun havde
lavet af en grsn stueplante, kisten stod &ben, si alle kunne se
den yndige lille pige, inden hun blev bfuet vek. Efter alle de
&r er det noget man aldrig glemmer,
Mine foreldre sorgede meget, selvom de efter min mening
havde born nok. Og det varede ogsi kun to dr, hvor det tiende
barn blev fodt, jegvar da 15 er, og jog husker, min mor denne
gang ikke fodte hjemme (det gjorde hun ellers altid), hun
havde ffiet sukkersyge, si hun skulle p6 Fodselsstiftelsen i
fuhus.
En af naboerne kom og fortalte, at vi havde fiet en lillebror,
der var blevet ringet til hende. Far gred af glede, jeg derimod
kunne ikke pi daverende tidspunkt se det lykkelige,
nabokonen spurgte mig, om jeg da ikke var glad, hvortil jeg
svarede "Vi har sgu da unger nok!" Min far sendte mig et blik,
som jeg aldrig glemmer - mere skete der ikke. Men alle mine
ssskende og jeg kom selvfslgelig til at elske den lillebror - og
det holdt sig siden.
Nar jeg tanker pi de naboer, ser jeg dem som sode og
hjelpsomme, vores nabo var et agtepar uden born, utroligt jeg
tror aldrig, de har skaldt ud, selvom de havde s& stojende
naboer.
Vi havde faktisk alt i Vejlby - bager, brugs, kobmand, slagter
osv, si vi behsvede ikke at tagevek for at handle.
Danseskole var der ogs6, og vi tre piger, der var nresten lige
gamle, blev da ogsi meldt til. Danselereren husker jeg som en
gammel sur mand, han hed Carlson, men jeg s6 ham jo ogs6
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med barneojne, si han var vel god nok, min mindste ssster
gred, hver gang han rettede p& hende, men vi fik let at danse.
Jeg forstAr ikke, mine foreldre havde r6d til det, og til
afdansningsballet var vi tre ssstre i ens kjoler, som min mor
syede, sA vi blev lagt marke til - utroligt hvor hun fik
krefterne fra!
Da jeg var en halvstor pige, stod min mor og jeg tidligt op, vi
skulle ud og finde champignon, vi havde fAet lov til at plukke
dem pA en mark, selvom bondemanden ikke forstod, hvad vi
ville bruge dem til, men jeg gik ned til fusskov og solgte dem,
og sA delte min mor og jeg det, der kom ud af det.
Jeg synes, jeg som bam hjalp meget til- savede tre, huggede
det og lavede optandingspinde, fejede gArden og fortovet
uden for huset, hentede vand i spandevis, nAr mor skulle
vaske, men jeg husker nu ikke, det var sA galt. Det var nemlig
sAdan, at skulle jeg have lov til noget, mAtte jeg garc noget til
gengreld, det lerte man jo ogsA af.
Det var nu ikke s& rosenrsdt det hele, vi manglede tit sko og
taj, og min mor manglede ogsA penge til mad, men hendes
opfindsomhed var stor, vi spiste' bAde stegte ktlrabi og
radbedebaf og altid kartofler til, sA vi blev m&tte, vi fik ogsA
meget vandmad og grod (iser vandgrod), det var jo billigt.
Vi var jo pA en m6de godt stillede, min far havde fast arbejde
ved Jydsk Telefon, si lonnen kom hver den forste, det var ikke
alle der var si heldige.
Min far lavede alting selv, sA hAndverkere kendte vi ikke til,
derimod fik han ogs6 tid til at trjelpe naboer.
EfterhAnden som de stsrste begyndte at arbejde, afleverede de
nogle af pengene hjemme, sA det hjalp jo ogsA pA okonomien,
og da vi alle var vek hjemmefra, fik far og mor ogsA nogle
gode &r, hvor de rejste ud osv, men jeg kunne nu godt have
undt dem at se alle deres bsm klare sig godt, men mor dsde
kun 67 Ar gammel, mens far blev over 80 er, men han var ikke
glad mere, da mor var borte.
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Ja man kan synes, ! var fattige, men egentlig var vi ',rige,,,
n&r man lenker p6, hvad vi fik med i ,,bagdgJn,' med allJ de
gratis oplevelser safirmen med mange rsrLendr. For det er jo
ikke kun, mens vi erbam, vi har dem, de vokser jo alle op og
er stadig vores ssskende, og hvad de bringer ind i iamilien.

Aase Moisen Christensenf. Sterk
Slvevet i Vejlbygruppen 2000/200L
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Vejlbyfattiggdrd fra l.aprit 1927 til 30. aprit 1933.

Meget af det jeg her skriver ned, har jeg f6et fortalt, og
meget kan jeg selv huske.
Mine foreldre blev fattigg6rdsbestyrer og forpagter den 1.
april 1927 . Min far, Laurids Hjortshoj er fsdt 22,09.1995
pi "Hjortshojsminde", nuvrrende Broagervej 1, Risskov
(Lege Erik Meldgaard), som son af Ane Jensine og Soren
Hjortshoj.
Min mor, Maren Hjortshoj, fadt Ovesen, er fadt
16.07.1898, som datter af Marie og Jens Ovesen
(kreaturhandler). Mors fodehjem H der, hvor den
nuverende prastebolig ligger. Senere flyttede de til
Vejlbygade 7 (1905), hvor nu en nevo, malermester
Gunnar Ovesen. bor.
Mine foreldre havde, siden
mindre landejendom i Sabro,
malketur. Far blev syg, og
bedsteforeldre i Vejlbygade.
pA fattiggArden.
Mor har fortalt migo hvor nervos hun var, da de skulie
begynde pi fattiggerden. Min monnor blev sendt derop
forst, og allersidst ksrte min mor med mig i barneuogn af
sted. PA vejen madte hun den afg6ende bestyrer, han
snskede til lykke og fortalte samtidig, at der var en masse
lopper. Skidt, tenkte min mor bare der ikke er lus. Men
det med lopperne blev vist nok svert endda.
Der var fast 8 beboere, heraf var en af dem i starten helt
lam og hele tiden sengeliggende.
Vi havde bAde en karl og en pige til hjelp, og det forste,
der blev gjort, var, at alle kom i bad. Det skete under stor
protest og vrede, flere af de gamle var vrede i flere dage,

de blev gift i 1923, haft en
hvor min far samtidig korte
de flyttede hjem til mine

Herfra sogte de sA stillingen
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men andre forstod bagefter, at det var alligevel dejligt.
Det blev sA en fast regel, 6n gang om ugen kom det store
kar ind fra vaskehuset, og der blev badet hele dage, Far og
karlen badede de reldre mcnd, og mor og pigen de gamle
koner.

/T-

Jdfrh;'J

Et par ir efter fik vi fast sygeplejerske (Soster Sorine og
Ssster Margrethe) til at komme hver dag og ordne den
lamme kone, det var en meget stor lettelse.
Foruden de omtalte faste beboere havde vi en gammel
kone Mine til at bo i en lille lejlighed i hovedbygningen,
hun havde kun en stue og et kskken. Jeg husker, nar vi fik
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"vandmad", sAsom gule erter, gronkAls- eller
hvidkAlssuppe, blev der altid sendt mad ind til Mine, det
var det bedste hun vidste. Jeg tror nok, jeg var lidt bange
for hende. Hun gik med orenringe og var meget
sigojnerpreger og talte med sterk tysk accent. Hun havde
en masse nipsting og porcelen, som tiltrak mig meget.
Hvert Ar til jul fik min mor et par kopper i julegave, og de
var meget fine og tynde. Da fattigg6rden ophorte, flyttede
hun ned i Vejlbygade 9.
Vi havde ogsA et verelse, som vi kaldte strojferkammeret
(strejfer). Her skulle der altid stA mindst to senge opredt
og vere klar til at modtage mennesker, der ikke havde
noget sted at v&re. For at kunne fA lov til at overnatte her,
mAtte de henvende sig til Ssren Schmidt, han var formand
for fattiggArdsudvalget. Her fik de sA en seddel udleveret
med ret til at overnatte. De fik aftensmad og morgenmad,
inden de drog videre til neste fattiggfud.
Der var mange og meget forskellige. Vi havde et par
kaldet Dragonen og Magdalene, de var ikke gift, men
tulgtes ad fra fattiggfud til fattiggArd, de kom mange
gange om 8ret, men mAtte ikke blive ret lange ad gangen,
det var jo kommunen, der skulle betale.
I sidehuset - ved vaskehuset - var der en toverelses
lejlighed, narmest for husvilde, her boede der af og til
familier for det meste med mange bsm. Engang en enke
med syv bam, de kom til juleaften, det fu kunne vi nA to
gange om juletraet.
Julen ja, for mig var den jo bare dejlig, men jeg er da godt
klar over, at der 1A et kampearbejde forude. Der var jo
ikke noget, der hed fryser, men et stort saltkar, der skulle
ffldes. Mange, der skulle bages til, kobes julegavero laves
godteposer, det var nok det bedste. Den sidste lardagfar
jul blev min far og jeg betroet at ksbe ind til godteposer
hos ksbmand Rasmussen. kaldet Ras Hansen. butikken lA
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lige overfor det nuverende apotek. Her var ibent til kL 22
om aftenen. Jeg kan se alle de mange julegodter for mig,
De stod i srekke og store kasser, alt blev jo kobt i los
v&gt, og sA fik vi poser med julemotiv med hjem til at
putte de forskellige ting i.
Juleaftensdag kl. 12 fik vi altid risengrod med ssdt sl til.
Til julemiddag fik vi altid gis og flreskesteg. De 6r vi var
de rnange til juleaften, har mor fortalt, at der blev stegt en
helt skinke og to grs, bagefter fik vi cblekage,
S& endelig juletre med de omtalte godteposer. Der blev
ogs& kobt julegaver, foruden de hjemmelavede som mor,
pigen og de gamle koner strikkede, sisom vanter og
sokker, serker m.m. Der var jo ogsA dengang et bestemt
belsb afsat til brug til de gamle. Det fu enken med de syv
born kom, blev der i hast kobt toj til alle bsrnene gennem
kommunen og lavet ekstra godteposer. Jeg kan huske, at
jeg ikke m6tte fa alle mine gaver den aften. Far sagde, at
det ikke var nsdvendigt, at de andre bsm skulle st& og se
pi. Efter juletreet var der kaffe og saftevand og hvad der
si ellers var bagt forjul.
Juledag fik vi stuvet hvidkil med medisterpolse,
leverpostej, sylte, rullepolse m.m. til frokost, og anden
juledag rester fra juleaften. Anden juledag var sidan en
dejlig dag, da tror jeg nok, mine foreldre holdt lidt fri, for
da havde de altid si god tid.
Det var jo ikke julehygge alt sammen. Jeg taenker ofte pt
storvasken, hver 14. dag blev der vasket i to dage, ogtajel
blev skyllet i et kar, der stod under pumpen i garden, hvor
har jeg pumpet vand op! Det var tit koldt for mor og pigen
at skylle taj. Og om vinteren kom karlen tit og bar vand
over i vaskehuset for dem. Jeg husker ogsi seben, den
blev ksbt i blokke, og si skulle vi ligesom skralle den af
og koge den med tojet. Lidt blanelse i vandet holdt tojet
hvidt.
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Der var ogs6 meget kontorarbejde, kontoret var et sted,
jeg tit kunne finde min far, jeg tror, han kunne lide det
arbejde.
I 1933 blev De gamles Hjem pi Vejlbygade 11 indviet.
Far ksbte fattigg6rden pr. 01.10.1933, og beboerne
flyttede pi alderdomshjem. Kun to beholdt vi. De var
fattiglemmer og kunne ikke komme med. Den ene hengte
sig i Lergraven (bag dec nuverende posthus), den anden
blev senere sA senil, at mor ikke lengere kunne klare ham
alene.
De fsrste par Ar efter ksbet af g6rden var vi alene, der
blev si stille i det store hus, kan jeg huske. Syv fag
vinduer blev revet ned, tre fra den ene ende og fire fra den
anden. Den lange gang i midten af huset blev lagt til
havesiden, men det var jo stadig en stor lejlighed. Tideme
var jo ikke de bedste, jeg tror nok, det var nogle draje fu.
Mine pligter blev ogsA storre og flere, men n6r det var
sammen vi arbejdede faldt det jo helt naturligt. Det var for
mig nogle dejlige Ar.

Anna Hansen, Ndr. Strandvej 129, Risskov.
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Om minfamilie,
Af Tage Frislev, Skrevet i Vejlbygruppen2}}Il2}}2.

Mit navn er Tage Frislev, jeg er fsdt 6. maj 19i5, son af
Marie og Christian Frislev.
Min farfar, Ssren Frislev, der var slagter, kreatwhandler og
landmand, ksbte 14 tsnder land p6 Vejlby Fed, som det hed
dengang, nu hedder det Greniv ej 347.

{31 opdyrkede jorden og fik senere Landboforeningens
Flidsprremie for dygtig landbrug, for han var en *eget
punktlig mand. Roerckkeme stod snorlige og det avrige-ph
marken liges&.
Han byggede senere bide lade til korn og stald til
kreaturerne, samtidig byggede han ogsi et slaglehus. Da det
gik godt alt sammen, udvidede han med et stort stuehus, jeg
husker engang han fortalte, at stuehuset ikke skulle bygges,
far der var indtegter til det fra jorden og slagtningen.
Min farfar solgte ksdet pA torvet i Arhus om lordagen, p6
dette tidspunkt var der kun dn slagteforretning i A_rhus, der
var Ovesen i Guldsmedgade. Jeg har set billeder fra
dengang, hvor der var kreaturer pi gres midt i Arhus, s6
den gang var byen ikke sA udbygget.
Der var ikke ksleskabe og frysere dengang, s6 det ksd, der
ikke blev solgt pi torvet, blev solgt pi vej hjem i Vejlby og
Eg6. Var der stadig noget kod tilbage, blev det saltet i et
stort saltkar i kclderen.
Ksdet skulle vandes ud, ndr det havde vreret saltet,
saltningen kunne godt gore frikadellerne lidt rodlige, men
de smagte udmerket.
Mine bedsteforreldre havde seks born, en datter og fem
sonner. Datteren Johanne blev gift med Bdttcher, som var
bogholder hos Otto Msnsted i fuhus. Ssnnen Anders fik
sadelmagerforretning i Frederiksgade, Jens fik
slagterforretning i Poulsgade, Niels blev gardejer i Holme,
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Jakob blev shippingmand, si han rejste meget og talte bede
engelsk, tysk og fransk. Han blev aldrig gift, men blev ti^
gengeld 95 ar, nu ligger han begravet pA Vejlby kirkegArd.
Min far var den yngste af bsrnene og blev ligesom farfar
slagter, landmand og kreaturhandler. I 1909 ksbte min far
hele bedriften af min farfar, og samme 6r giftede han sig
med min mor Marie, som stammede fra Holme. Sammen
fik de 6 bsrn - 2 piger og 4 drenge.
Samtidig med, at far solgte kod pA torvet, solgte han ogs6
en gros til slagterne Ovesen og Dyrholm i fusskov samf til
Peder Hansen i Vejlby.
Da slagterforretningen her i byen (Vejlbygade 22) blev til
salg, spurgte min far, om jeg kunne tenke mig at overtage
den. Fra min side var det et stort ja, og der har jeg aldrig
fortrudt.
Med trjelp fra mine foraldre ksbte jeg fonetningen den 15.
oktober 1942. Ieg drev slagterfonetning i Vejlby i 45 ar,
med irjelp fra min bror, som ogs6 var slagter. Det okse- og
kalveksd vi havde i disken fik vi fra slagterhuset pa
GrenAvej 347, der var drevet af min bror og miqfar. Det var
en barsk tid at overtage en slagterforretning i, der var 30
graders frost og ingen varme i forretningen. Folks
vandhaner var frosne, sA der mitte ksre en vandvogn rundt i
byen. N&r vi fik grise fra slagteriet, var de s6 stivhosne, at
de skulle toes op ved kaminen, og kodet var jo rationeret p6
grund af krigen, i en periode kunne alt selges, sA vi havde
lukket om mandagen, fordi alt blev udsolgt om lsrdaeen.
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Skolegang.

Jeg var egentlig glad for at gi i skole, jeg havde ikke s6 store
problemer med lektieme og var da ogs6 flittig i mange &r, men
da jeg blev eldre, var det som om gnisten blegnede,
Det faldt mig heller ikke svrert med sprog, vi lerte engelsk og
tysk, dansk og stil kunne jeg godt lide, men aritmetik t,e
geometri var ikke min store side,
Jeg syntes, jeg havde langt til skole, iser vinteren vax h6rd, vi
havde jo ikke si meget taj, og vi frss iser fsdderne, og s6 det
stykke med "bart", hvor stromperne ikke n6ede underbukserne.
Det var en fin skole, Risskov skole, med alt - tegneklasse,
gymnastiksal, skolekokken, slojdlokale - s6 vi kunne f& masser
af lerdom, jeg kunne godt lide hAndgerning, vi strikkede jo
vanter bl.a., og dem kunne vi i al fald bruge!
Gymnastik var ogsi dejligt, isrer om sommeren, hvor vi tog ned
til stranden ved Bellewe og lerte at svsmme, det var ikke
altid, vi var lige hurtige til at komme i, men lrererinden
skubbede os simpelthen i.
Sang var ogsi en af de gode ting, iseer hvis vi kunne synge,
men det var jo ikke alle, der kunne det, jeg husker en dreng, der
aldeles ikke havde en tone i livet. Han var ssn af en anden
skolelrerer, og sanglerer Beyer havde lovet hans far, athan nok
skulle fa det lrert, men lige meget hvor meget han terpede,
lykkedes det ham aldrig, jeg ved, det var forferdeligt for ham,
men han kunne dog ikke undga at lere "Jeg ved en lerkerede"
udenad. Jeg har talt med ham som voksen, og han led virkelig
under det, han glemmer det aldrig!
Jeg husker, at jeg i skolen kun 6n gang fik en lussing - det var i
religion! Jeg skulle sige et salmevers - jeg rejste mig op og
begyndte - jeg kunne det - men bag ved mig rud,n pi!.,'rorn
begyndte at kilde mig, hvorefter jeg begyndte at grine - ku*.
ikke holde op! vores larer hed olsen, han haltede, og pludselig
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haitede han ned mellem rakkerne og stak mig en knaldende
lussing ,Jeg skulle ikke sta og gnne over s6dan et smukt vers",
desvenJhuskerjeg ikke, hvad den hed. Jeg kunne nu godt lide

ham, og jeg tror ogs&, han fandt ud af, at der var noget galt, han

blev nemlig ekstra ssd overfor mig efter dette. '

NA, men uanset hvordan det var at gA i
vi meget, det var dygtige lerere, og
"Hvad man i barndommen nelnmer,
glemmer", ja og det stemmer.

Aase Moisen Christensen, f, Sterk.
Slcrevet i Vej lbygruppen 2 000/200 1.

fusskov skole, sA lerte
man kan sagtens sige:
man ej i alderdommen
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